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ّ
ال�سوري
الت�شكيلي
معر�ض الربيع ال�سنوي للفن
ّ

دمشق ـ سمير طحان وميس العاني
قدم أكثر من مئة وأربعين فنانا ً وفنانة من الشباب أعمالهم
التشكيلية الجديدة في معرض الربيع السنوي الذي افتتح في
المركز التربوي للفنون التشكيلية في دمشق.
ضم المعرض تقنيات التصوير الزيتي والنحت والغرافيك
والمشاريع التجريبية بأساليب متنوعة تفاوت فيها مستوى
األعمال بحسب التخصصات ،بين الجيد والمقبول ،ليعكس
واقع الحركة التشكيلية الشبابية ،علما ً ان أغلب الفنانين
المشاركين من حديثي التخرج.
وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أكدت «أن الوزارة
مستمرة في دعم الفنانين الشباب ورعايتهم هم وإبداعاتهم»،
معتبرة أن إقامة هذا المعرض دليل على أن الحياة ال تتوقف،
فالكل يجاهد في زاويته وميدانه ونطاقه ،الفتة إلى أن األزمة
في سورية جعلت معارض الفن التشكيلي «أكثر انتقائية»
مما كانت عليه قبل األزمة .وأضافت إن المعرض ليس سوى
جزء من دعم وزارة الثقافة للفنانين وصوال ً إلى تحقيق طموح
ال��وزارة في تشكيل متحف للفن الحديث يعرض هذه الكنوز
التشكيلية كلها .وأش��ارت إلى ازدي��اد اإلقبال على المشاركة
في األنشطة الثقافية خالل الفترة األخيرة وتضاعف أعداد
الفنانين التشكيليين ممن يطالبون بالمشاركة في المعارض
السنوية ،ما ّ
يدل على أن الفنان السوري يحارب عامة بريشته
وألوانه وفكره ووجدانه .واعتبرت أن االنسان المبدع والمفكر
والمثقف ذو دور قيادي في مجتمعنا وإنتاجه موجه للفكر
اإلنساني عامة ،مؤكدة أننا في حاجة لدعم فكرنا وجهد
مثقفينا التنويري «ألن الثقافة والفن في األزمات هو قتال مثل
القتال في ساحة المعركة».

الدكتور حيدر يازجي رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين قال
من ناحيته «إن هذا المعرض لكونه مخصصا ً لفئة الشباب
يشكل فرصة لهم كي يعملوا ويقدموا أعمالهم وتجاربهم
للناس لتكون رافدة للحركة التشكيلية السورية» ،مبينا ً أنه تم
اختيار األعمال المعروضة من بين عدد كبير من األعمال التي
تقدمت للمشاركة فاختارت لجنة التحكيم األفضل ليعرض.
وأضاف إن تنوع األعمال المعروضة في المواضيع والتقنيات
واألساليب يعبّر عن مستوى الفن السوري اليوم ،فعندما يقدم
الفنانين الشباب تجاربهم التي تحاكي الواقع الذي نعيشه
بأسلوب واقعي مباشر أو أساليب غير مباشرة يعتبر خطوة
مهمة للحركة التشكيلية السورية ويط ّورها.
من ناحيته ،أشار عماد كسحوت ،مدير الفنون الجميلة،
الى أن الوزارة افسحت هذا العام المجال لجميع أنواع الفنون
التشكيلية وابداعات الشباب للمشاركة ،بغية تشجيعهم،
ما ساعد في عرض فنون تنتمي إلى الفن المعاصر .ولفت
كسحوت إلى حاجة الشباب إلى الدعم والذي تحققه وزارة
الثقافة إلفساح المجال لهم عبر إقامة المعارض لهم واقتناء
لوحاتهم ليقدموا تجاربهم ويرفعوا سوية العمل الفني في
سورية ،معتبرا ً أن جيل الشباب يحمل أفكارا ً حديثة وخالقة
بمجال الفن.
الفنان التشكيلي الشاب سامي الكور شارك بلوحة عنوانها
«عشاء» بأسلوب التعبيرية االنطباعية ،معتمدا ً فيها على
التناغم اللوني ،م��ع تركيز كتلة اإلض���اءة على العناصر
وانعكاسها ،إضافة إلى دارسة العالقة بين الكتلة والفراغ.
نيفين سيف اختارت المشاركة بلوحة عنوانها «موت»
جسدت من خاللها حالة الموت وص ّورته باستخدام األسلوب
التعبيري وجعلت من األلوان وسيلة تصور من خاللها حالة

انتقال الروح إلى النور.
تحت عنوان «أمل» كانت مشاركة الفنانة خولة العبد الله
التي جسدت األمل بصورة امرأة تنظر الى السماء بأسلوب
سوريالي ،معتبرة أنها صورت في لوحتها ما نحتاج إليه
فعالً في هذه الظروف وهو األمل بأسلوب بسيط ،موضحة أن
سبب اختيارها صورة المرأة تجسيد فكرة األمل ،ألن المرأة رمز
الحياة.
الفنانة الشابة كارولين سمرجيان شاركت بلوحة عنوانها
«هارموني» وأسبغت على لوحتها شعورها وأحاسيسها
لترسم ما تشعر به من خالل األلوان القوية واإلحساس.
فيما تركت الفنانة سهير العطار للمشاهد حرية وضع عنوان
للوحتها التي صورت فيها مجموعة من أزهار التوليب وقالت
إنها اختارت هذا النوع من الورود لحبها لها وشكلته بتقنية
األلوان المائية بأسلوب يعتمد البساطة واالختزال.
الفنانة ضحى الخطيب فشاركت بلوحة «عشاء أخير مع
آخر الفرسان» تضمنت ذكريات من الزمن الماضي تجسد
صورة الحب.
تحت عنوان «مشهد» شاركت الفنانة عزة حيدر بلوحة
تعكس األفق إذ صورت فيها منظرا ً طبيعيا ً للربيع بطريقة
مبسطة ومختزلة تاركة للمتلقي أن يفسر اللوحة على هواه
وفق احتماالت كثيرة.
من ناحيته قال الفنان فواز سالمة« :إن مشاركتي هذه هي
األولى بعد رجوعي من الدراسة في روسيا ،وهذا المعرض
يعبر عن استمرار الحركة التشكيلية ،وهذا أمر مبشر بالتجدد
والتطور لدى الفنانين الشباب رغم الظروف الصعبة».
الفنانة رنا حسين ،المشاركة بعمل نحت عنوانه «رولييف»
يحمل فكرة التفاحة والجاذبية وعالقتها بالمرأة ،في جدلية

فكرية فنية معبرة عنها بيد تحمل خيط قطعت منه التفاحة مع
وجه المرأة في األعلى قالت« :إن معرض الربيع تحديدا ً يعتبر
داعم للفنانين الشباب ويعزز الثقة بعملهم الفني كما يقدم
التجارب واألفكار المتجددة والمتطورة.
قدمت الفنانة رهف مرتضى خريجة تصوير زيتي لوحة
مائي على ورق تجسد حالة إنسانية بأسلوب واقعي تعبيري
وقالت« :إن هذه مشاركتي األولى في معرض الربيع فرصة
لعرض لوحتي ،خاصة اليوم في ظل األزمة إذ ال يوجد صاالت
خاصة للعرض فأي فعاليات أو معارض شبابية تساعد
الفنانين الشباب في عرض منتجهم الفني للناس.
أشارت الفنانة راما السمان ،سنة رابعة فنون جميلة ،قسم
الغرافيك إلى أن ما دفعها إلى المشاركة للمرة الثانية في
معرض الربيع هو رصد ردود أفعال الناس على عملها الفني
لتتمكن من تصويب مسارها الذي تحاول أن تخطه لنفسها ،إذ
شاركت بعمل غرافيك عنوانه «العشاء األخير» بتقنية «موني
تيب».
النحاتة الشابة ديما سليمان تقول :أحببت أن أقدم عمال من
خامة الخشب بأسلوب تعبيري يحمل فكرة االحتواء ويعبر عن
جسد المرأة وحالتها اإلنسانية في الحياة من خالل االنحناءات
والخطوط ،كما يحمل العمل عدة أوجه ليعبر بطرائق متنوعة
عن فكرة واحدة.
الفنان أحمد يوسف ،سنة رابعة قسم تصميم مسرحي ،قدم
عمالً يعبر عن اربعة أشخاص هزيلين يحملون قوقعة ،وهي
فكرة مأخوذة من مسرحية للكاتب الروسي أنطون تشيخوف
اعتبر أن مشاركته في معرض الربيع تجربة جيدة تدفعه إلى
المشاركة في معارض قادمة أخرى ،مبينا ً أن مستوى أعمال
النحت والتشكيل في الفراغ كانت جيدة وتحمل أفكارا ً جديدة.

الخزاف مصطفى أنطاكي قال« :أردت تقديم عمل نحتي
بخامة الخزف .المعرض يقدم أف��ك��ارا ً وخامات جديدة ما
يجعله أقرب إلى المتلقى بين الفنانين بمختلف اختصاصاتهم
والحوارات التي تدور في المعرض تكسب الجميع آفاقا ً فنية
جديدة تطور في عملهم الحقاً.
من ناحيته ،يقول قال التشكيلي الدكتور علي سرميني
الذي شاهد أعمال المعرض« :إن مستوى األعمال المعروضة
جيد بكل أقسام المعرض ،وهذا يعكس التطور في الحركة
التشكيلية السورية ويقدم مواهب جديدة تضيف قيمة إلى
الفنانين القدامى ،ما يجسد قانون التطور للحياة .المعرض
يدعو إلى للتفاوءل بمستقبل جيد للفن التشكيلي السوري
مليء باألمل والجمال واإلبداع.
يقدم معرض الربيع هذا العام تحية إلى الفنان التشكيلي
السوري نذير نبعة إذ تضمن الكاتالوغ الخاص بالمعرض
عبارات تؤكد أن المبدع نبعة علم على الساحة التشكيلية
السورية ،ويوم يتم اختير ضيف شرف مكرما ً في هذا المعرض
فإنما استجابة لرغبة عميقة قديمة لدى فنانين تعلموا منه
الكثير حين كانوا شبّانا ً وظلوا بعدما تخطوا مرحلة الشباب
يحفظون في أعماقهم احتراما ً وتقديرا ً غير عاديين لروح
المبدع فيه ولنبل اإلنسان».
تقول ريم يونس مصممة كاتالوغ المعرض إن فكرة التصميم
انطلقت من ك��ون المعرض ه��ذا العام تكريم للفنان نبعة،
فاخترنا ثالث لوحات للفنان ،واحدة للبوستر اإلعالني والثانية
للكاتالوغ والثالثة لبطاقة الدعوة واستخدمنا تيمة «النافذة»
انطالقا من مواضيع لوحات الفنان نبعة المهتمة بتفاصيل
البيت الدمشقي الصغيرة والتي تشكل نافذة لهذا العالم.
يستمر المعرض إلى  15أيار الجاري.

تما�س اللون و�إيقاعات الحرف في معر�ض ب�شير ب�شير
 75فيلم ًا عالمي ًا
في تظاهرة الفيلم
التلفزيوني
في كندي دمر ودم�شق

ح��اول الفنان بشير بشير من خالل
م��ع��رض��ه ف��ي ص��ال��ة ال��ش��ع��ب للفنون
التشكيلية ابتكار إي��ق��اع��ات حروفية
خاصة به عبر لوحاته التي اعتمد فيها
على جملة من الملونات التي جعلت
لوحاته بانوراما لونية تقوم على تماس
بين اللون وإيقاعات الحرف .ويقدم عبر
اللوحات فلسفته الخاصة التي خرج
الحرف فيها على وظيفته المباشرة،
وغ��دا مفردة تشكيلية جمالية أضافت
صياغات حروفية ومساحات لونية غير
تقليدية .واعتبرت الدكتورة لبانة مشوح
وزيرة الثقافة أن ما يميز معرض بشير
عن سواه هو أنه أدخل الحرف العربي

في مرحلة تعبيرية جاعالً منها لوحات
تصويرية وتشكيلية متميزة .وتشير
وزي���رة الثقافة إل��ى أن وص��ول الفنان
بشير إلى مرحلة اإلبداع لم يأت من فراغ
إنما نتيجة اعتماده على موروث ثقافي
كبير ،وذاكرة غنية ،متمنية من الفنانين
التشكيليين والمثقفين أن يأخدوا دورهم،
خاصة في هذا الوقت الذي يحمل المبدع
مسؤولية الوقوف إلى جانب وطنه خالل
ه��ذه الظروف القاسية ،وتقديم أعمال
استثنائية تتفاعل مع ألم وطنه وتجعله
يجسد هذا األلم .وتؤكد الدكتورة مشوح
أن وزارة ال��ث��ق��اف��ة وج���دت لتحتضن
المبدعين وتنشر ثقافة الفكر واإلب��داع

ووع���دت بتقديم ال��دع��م ال�ل�ازم لهم في
األوقات كلّها.
يبدو أن تقديم المختلف والجديد كان
هاجس بشير خ�لال تحضير معرضه
ال��ذي استمر عامين كاملين ،فمحاولة
خلق عالقة بين الحرف وال��ل��ون مهمة
صعبة كما يرى الفنان ،خاصة أنه ليس
خطاطا ً أس��اس��اً ،لك ّنه عمل على رسم
الحروف بطريقته التشكيلية الخاصة.
يشير بشير إلى أنه اعتمد على رسم
ال��ح��رف بشكل فني ت��ج��ري��دي فأدخل
األل���وان على السطح األب��ي��ض للوحة،
وجعل من الحرف حالة إنسانية تكون
ذاكرة المكان ضمن عمل فني يرتكز على

تكوينات بصرية ،الفتا ً إلى أنه اشتغل
في معرضه على الرماديات واللون البني
ومشتقاته لتجسيد حاالت مختلفة من
الفرح والبؤس.
للدكتور حيدر يازجي رئيس اتحاد
الفنان التشكيليين رأي��ه في المعرض
معتبرا ً تجربة الفنان بشير تعكس
توافقيات في الخط واللون والمساحة
إذ جعل من سطوحه اللونية تضاريس
متداخلة على شكل دوائ���ر ومثلثات
متوافقة ومتعانقة ليفرش دوائره بألوان
قزحية م��درك��ا ً طبيعة الجمال اللوني
ورب��ط��ه المحاكي للخط أو م��ا يسمى
بالحروفية .ويشير يازجي إلى أن الفنان

استفاد من الجمل الحياتية والصوتية
المختلفة من األل��وان الصارخة احيانا
والهادئة أحيانا ً أخرى ،مؤكدا ً أن الفنان
بشير مجتهد وال تغيب ع��ن ذاك��رت��ه
الجمل اللونية والمساحات التي تحقق
رؤيته على الشاشة بحيث أقنع المشاهد
بتجربته الغرافيكية الجديدة باألبيض
واألسود عبر تقنية جديدة.
الفنان أنور الرحبي اعتبر أن أعمال
بشير تؤكد بصدق ما لديه من ترابط
مساحاته التشكيلية وه��ي منجذبة
ب��اإلي��م��اءات الغرافيكية على مساحة
ال��ل��وح��ة ل��ت��غ��وص ف��ي م��ع��ال��م ال��ل��ون
المسطح بإشعاله بنغمات غير ترددية

في إغناء العمل ،إذ خلق قماشة جديدة
ركز على سطحها بمفرداتها وهي بيت
قصيد أشكاله المتعاطفة مع بعضها،
حتى خرج الحرف في لوحته عن معناه
االستقرائي المباشر وتجلت إيقاعات
الحروف المصوغة تشكيليا ً وجمالياً.
الفنان بشير بشير من مواليد دمشق،
درس ال��ت��ص��وي��ر ال��زي��ت��ي ع��ل��ى أي��دي
مجموعة من الفنانين ال��رواد ،كما أقام
 14معرضا ً فرديا ً داخل سورية وأربعة
معارض فردية في كل من لبنان واألردن
وألمانيا وتركيا ،وش��ارك في أكثر من
أربعين معرضا ً جماعيا ً داخ��ل البالد
وخارجها.

تعرض صالتا كندي دمشق ودمر السينمائيتان
خمسة وسبعين فيلما ً عالميا ً في إطار تظاهرة الفيلم
التلفزيوني التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما
مع مطلع الشهر الجاري .واختارت المؤسسة هذه
األفالم التي روجت لها ووزعتها شركات سينمائية
دولية على صاالت السينما العالمية لكونها نالت
شعبية واسعة على قنوات العرض التلفزيوني،
رغم أن هذا النوع من التجارب السينمائية يقوم
على م��واض��ي��ع بسيطة وكلفة م��ادي��ة م��ح��دودة
دون االعتماد على أس��م��اء المشاهير م��ن نجوم
السينما العالم .وتستمر ع��روض تظاهرة الفيلم
التلفزيوني حتى السابع والعشرين من الجاري
بمعدل ثالثة أفالم يومياً ،األول في الساعة الثانية
عشرة والنصف ظهراً ،والثاني في الساعة الثانية
والنصف بعد الظهر ،والثالث في الساعة الرابعة
والنصف عصراً.
ومن األفالم المدرجة على قائمة العرض «المالذ
والتحول» و«ال أحد يمشي» و«االنفصال الثاني»
و«تحت الظالم» و«دقات الساعة» و«حصان داكن»
و«عام الكلب» و«االعتصام» و«مطبخ الحب».
هذه الفعالية هي الثالثة من نوعها التي تطلقها
المؤسسة العامة للسينما خ�لال ه��ذا العام بعد
تظاهرتي «فن وتجربة» و«أفالم حديثة».

ّ
ويح�ضون النا�س على االنتخاب
�أدباء وف ّنانون �سور ّيون ي�ؤ ّيدون اال�ستحقاق المقبل
دمشق ـ محمد خضر وشذى حمود
عبّرت مجموعة من الفنانين السوريين عن أهمية
االستحقاق الدستوري والوطني المهم ال��ذي تشهده
سورية ،رغ��م محاوالت تعطيله ،متم ّنين على الشعب
السوري ممارسة حقه وواجبه االنتخابي في اختيار من
يمثله في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تشهدها
سورية.
الفنانة فاديا خطاب ،نقيبة الفنانين السوريين ،تقول:
«رغم الحرب اإلرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر
من ثالث سنوات ،ورغم الضغط الدولي الخارجي المتمثل
بالصهيونية العالمية وأدواتها الخليجية ،أبى السوريون
إال أن يمارسوا الديمقراطية بأعلى أشكالها من خالل
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية»،
معتبرة أن المطلوب من السوريين التوجه إلى صناديق
االقتراع وممارسة حقهم االنتخابي الن ادالءهم بأصواتهم
يعني بناء لسورية ،ردا ً على جميع المحاوالت لتدميرها،
فليكن السوريون اليوم مثلما كانوا دوما ً أصحاب القرار
وليختاروا ألن اختيارهم يعني الوطن».
الفنان محسن غ��ازي ،نائب نقيبة الفنانين ،يرى أن
االستحقاق االنتخابي نقلة في الحياة السورية السياسية
بعدما كان استفتاء وتح ّول إلى انتخاب ،ويعد في مثل
هذه الظروف الراهنة حالة من حاالت االنتصار السوري
على المشروع الخارجي الذي يستهدف سورية الدولة

والشعب .ويعتبر «أن هذا االستحقاق هو تثبيت للشرعية
وللسيادة بأعلى درجاتها ،فالشعب السوري هو صاحب
السيادة والشرعية الذي دافع عنهما في ظل ما يعصف
بالوطن بفعل الغدر والتآمر والخيانة ،داعيا ً كل مواطن
سوري الى القيام بواجبه المقدس في عملية االنتخاب
االمر الذي يعتبر استمرارا ً في الصمود والتحدي واالنتصار
لسورية األم والوطن.
الموسيقي أمين الخياط يؤ ّكد «أن مرحلة إعادة اإلعمار
ّ
والبناء في حاجة إلى من يخدم هذا البلد ويدفع به إلى
اإلمام ويقدم األفضل» ،متمنيا ً على أبناء الشعب السوري
اال يقفوا على الحياد الن مسؤولية االنتخاب هي مسؤولية
ش��رف وأخ�لاق ،فالوطن هو عرضنا وعلينا أن نحافظ
عليه ونصونه .ويضيف الخياط« :ما نطلبه من المرشح
لرئاسة الجمهورية تحقيق الحرية بمفهومها الحقيقي
وإع��ادة األمن واألم��ان إلى بلدنا الحبيب والمساهمة في
بناء سورية الحديثة والوقوف صفا ً واحدا ً كأخوة خلف
الرئيس المنتخب».
الفنان السوري ريبال الهادي من الشعب السوري
التوجه إلى صناديق االقتراع لممارسة حقه في اختيار
ممثله الذي يراه مناسبا ً لهذه المرحلة الدقيقة التي تمر
بها سورية ،مشيرا ً إل��ى أن��ه سيؤدي أغنية خاصة في
هذه المناسبة عنوانها «صوتك الك» يقول فيها« :صوتك
إلك ...صوتك إلك صوتك هو مستقبلك بصوتك قادر تصنع
مستقبلك صوتك هو بمثلك» .ويرى مغني «وقفة بطل»

أن االنتخابات حالة ايجابية وديمقراطية على الجميع
المشاركة فيها والتعبير عن رأيه بشفافية ،الفتا ً إلى أن
عملية االنتخابات لبناء سورية جديدة ومتجددة ،وبذلك
يكون الشعب السوري ب��دّد الفرصة التي يسعى إليها
المتآمرون لتخريب سورية وتفتيت شخصيتها الثقافية
واالجتماعية.
ال��ف��ن��ان الموسيقي ه���ادي ب��ق��دون��س اع��ت��ب��ر إج���راء
االنتخابات الرئاسية أه��م ح��دث منذ أكثر من خمسين
عاما ً في أول انتخابات تعددية تشهدها سورية ،وهذا
ي��دل على أن سورية هي بلد الديمقراطية وتقوم على
تعدد المؤسسات ،داعيا ً جميع أبناء الشعب السوري إلى
إعطاء أصواتهم لمن يرون أنه يستحقها ألن أصواتهم تق ّرر
مستقبل سورية ومصيرها.
كذلك عبّرت بعض الفئات الثقافية واألدبية من مختلف
المحافظات السورية عن أهمية استحقاق االنتخابات
الرئاسية ودوره في بناء سورية الحديثة ،متمنية على
الرئيس الجديد أن تكون الثقافة من أهم أولوياته إضافة
إلى األمن واألمان.
الكاتب وال��روائ��ي أحمد يوسف داوود الحائز جائزة
الدولة التقديرية يقول إن االنتخابات هي حق من حقوق
المواطن ال��س��وري ،وع��دم االل��ت��زام بها ي��ؤدي إل��ى فراغ
دستوري ينعكس على حياة الشعب السوري االجتماعية،
لذا على كل إنسان وطني المساهمة في هذا الواجب ،ال
سيما في هذه الظروف القاهرة التي تحتاج فيها سورية

إلى أبنائها .ويلفت داوود إلى أهمية التصدي ألي رغبة
تحاول أن تبديها أميركا وأعوانها ،ومن واجب الرئيس
الجديد العمل على تفعيل دور الثقافة والمثقف ألن الشعب
ال��ذي يملك شخصية ثقافية ال ينهار أم��ام المؤامرات،
وهذا عنوان الشعب السوري الذي اعتاد أن يكون مثقفا ً
وحضاريا ً وأصيالً.
الشاعر عيسى الضاهر مبدع كلمات األوبريت «بالحب
نعمرها» ي��رى أن االنتخابات في سورية كشفت مدى
االفتراء لدى أعدائها وأنهم ليسوا دعاة حقيقيين للحرية
وللديمقراطية وال يمكنهم مواجهة الشعب السوري وجها
لوجه إذ يدركون ما هي خيارات الشعب السوري ،مشيرا
إلى أنه ال يمكن لشعب عمره ألوف السنين أن يستقوي
على حرمات وطنه بأميركا و«إسرائيل» وتركيا .ويدعو
الضاهر رئيس سورية الجديد إلى قيادة الشعب بشكل
حضاري ومنهجي في وجه المؤامرة الكبيرة على سورية
والعمل على ص��وغ ثقافة جديدة وإع�لام ق��ادري��ن على
الوقوف في وجه التحديات كلّها من دون أن يتخلل هذه
الحاالت أي فساد.
الكاتبة واإلعالمية ناريمان الحمد من محافظة إدلب
تقول إن أن االستحقاق الرئاسي والوطني يأتي في سياق
التطور الديمقراطي لسورية ،داعية كل مواطن إلى اختيار
مرشحه الذي يراه مناسبا ً لتطلعاته ورؤاه وق��ادرا ً على
حمل أعباء الشعب والوطن بشكل حقيقي .وتتمنى من
الرئيس الجديد أن يقود شعب سورية إلى الخالص من

ظواهر اإلرهاب كي يعود األمن واألمان الذي كنا ننعم به،
مشيرة إلى أن تراب سورية خصب ومعطاء ومروي بدماء
أبنائه وأعطى لشعبه كل الخير وحرام علينا أن نسمح
بتدنيسه.
االنتخابات الرئاسية المقبلة تثبت القادمة بحسب
المترجمة أميرة كوسا من محافظة الالذقية أن سورية
بلد تسوده الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي،
ق��ادرة على اختيار مصيرها وال يمكن أح��دا ً أن يمنعها
من ذلك ،داعية الشعب السوري إلى أن إكمال مشواره
ال��ح��ض��اري ب����أداء واج��ب��ه االن��ت��خ��اب��ي ب��ال��ت��وج��ه إل��ى
صناديق االقتراع الختيار من ي��راه مناسبا ً في تحقيق
م��ص��ي��ره وت��ط��ل��ع��ات��ه ،الف��ت��ة إل���ى أن أه��م��ي��ة ان��ت��خ��اب
الرئيس القادم تكمن في تلبية هذه التطلعات .األديبة
أمية العبيد ،رئيسة تجمع سيدات سورية الصامدات
ال��واف��دات إل��ى محافظة طرطوس ،ت��رى ان االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ليست خ��ط��وة ديمقراطية فحسب ب��ل هي
رسالة تحد من الشعب السوري إلى كل من تآمر عليه
ويريد النيل منه .وعلى الذين رفعوا أصواتهم باسم
الحرية ان يأتوا إلى هنا ليروا أن شعب سورية هو وحده
القادر على صناعتها .وتمنت من الرئيس المنتخب أن
يساهم في قيادة شعب سورية إل��ى بر األم��ان ،وجعل
الثقافة من أهم أولوياته التي يجب أن يتحلى بها الشعب
السوري.

